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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                               PROIECT   
                                      

     HOTĂRÂREA NR.____ 
privind concesionarea, prin negociere directă, către Stoica Victoria, a terenului 

proprietatea privată a municipiului Craiova, situat în str.Vânători, nr.6 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.05.2014. 
         Având în vedere raportul nr.74921/2014 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se 
propune concesionarea, prin negociere directă, către Stoica Victoria, a terenului 
proprietatea privată a municipiului Craiova, situat în str.Vânători, nr.6; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii şi Legii nr.7/1996, republicată, a cadastrului şi 
publicităţii imobiliare; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.123 alin.1, 
art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

  Art.1. Se aprobă concesionarea, prin negociere directă, pe o perioada de 15 ani, către 
Stoica Victoria, a terenului proprietatea privată a municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 76,00 mp., situat în str.Vânători, nr.6, identificat în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Nivelul minim al redevenţei de la care va porni negocierea, se stabileşte pe baza 
raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 

  Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere a valorii redevenţei, să semneze contractul de concesiune şi să 
îndeplinească condiţiile de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

  Art.4. Cheltuielile ocazionate de efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară 
prevăzute de lege vor fi suportate de Stoica Elena. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Stoica Victoria vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
            PRIMAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU 

  SECRETAR, 
Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr.  74921/21.05.  2014                                                                        SE APROBĂ, 
                                                                                                                   PRIMAR 
                                                                                                 LIA OLGUŢA VASILESCU 

 
RAPORT 

 
 
 

   Prin adresa cu nr. 71855/15.05.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova, Stoica 
Victoria proprietara terenului situat în Craiova, strada Vânători nr.6 solicită concesionarea 
terenului cu suprafaţa de 76 mp amplasat adiacent proprietăţii sale pe latura de vest în vederea 
amenajării unui spaţiu  verde .  

 Limita terenului solicitat pe latura de vest spre strada Vânători respectă aliniamentul 
existent al împrejmuirilor şi nu afectează circulaţia pietonală. 

  Prin Contractul de vânzare -cumpărare autentificat sub nr.de autentificare nr.2630 la Biroul 
Notarului Public Marinescu Maria Daniela, d-na Stoica Victoria a achiziţionat terenul in suprafată 
de 454 mp situat în strada Vânători nr. 6 precum şi  o casă de locuit . 

  În urma verificărilor efectuate s-a constatat că suprafaţa de 76 mp aparţine inventarului 
domeniului privat al Municipiului Craiova cu valoarea de inventar 50920 lei are următoarele 
vecinătăţi : 

-La  Nord -Ardelean Benjamin 
-La  Sud -Dragu Alexandru  
-La  Vest-Strada Vânători  
-La Est -Stoica Victoria  

 
Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. b şi c coroborat cu 

alin.5 alin. 2 , art.45 alin.3, art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu Legea nr.7/1996 
a cadastrului şi a publicităţii imobiliare republicată, precum şi  Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, propunem promovarea unui proiect 
de hotărâre care să aibă ca obiect: 

           1.concesionarea prin negociere directă pe o durată de 15 ani, către Stoica Victoria a 
terenului proprietate privată a Municipiului Craiova în suprafaţă de 76,00mp situat în Craiova, 
str.Vânători nr. 6, conform planului  topografic anexat. 

      2.cuantumul minim al redevenţei de la care va porni negocierea va fi stabilit prin raport de 
evaluare care va fi însuşit de Consiliul Local al Municipiului Craiova;  

       3.împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să constituie comisia de negociere a preţului 
redevenţei, să întocmească şi să semneze contractul de concesiune, precum şi să 
îndeplinească condiţiile de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 
  4.cheltuielile ocazionate pentru efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară 
 prevăzute de lege vor fi suportate de Stoica Elena 
 
 
 

         Director executiv,                                                              Şef Serviciu    
Cons.jur. Cristian Ionuţ Gâlea                                       Cristina Daniela Radu 
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